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KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015—2019
disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang
Nomor11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, juga arahan Presiden mengenai Semboyan Trisakti
yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan serta Nawa Cita (9 agenda perubahan) terutama Cita ke-9 yaitu Memperteguh
kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015—2019 sangat penting
dan strategis sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Kebudayaan Tahun 2015—2019 merupakan kesinambungan dari Renstra Direktorat
Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014. Penyusunan Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019
dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat
Kemendikbud,
serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan
pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan mengacu
pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yaitu “Terbentuknya Insan serta
Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.
Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman dan
arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan
dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan, untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3)
Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kebudayaan; (4) Laporan Tahunan; dan (5)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Renstra ini penting untuk dipahami sertadimanfaatkan oleh seluruh jajaran
DirektoratJenderal Kebudayaanserta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis
dan berkesinambungan. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam
penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan Rentsra ini
ke depan.

Jakarta,

Desember 2017

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG

1.1.1. DEFINISI DAN LINGKUP PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
Definisi tentang “kebudayaan” telah lama menjadi pokok perdebatan di kalangan para
pengkaji ilmu-ilmu budaya. A. L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn, dalam buku Culture: A Critical
Review of Concepts and Definitions (1952), mendaftar sejumlah 164 definisi kebudayaan yang
beredar di kalangan akademisi pengkaji budaya pada masanya. Koentjaraningrat, dalam Pengantar
Ilmu Antropologi (1979), menjernihkan lebih lanjut duduk perkaranya dengan menghadirkan
sebuah pengertian yang hingga saat ini belum tergantikan, dari segi cakupan maupun ketepatan,
oleh para perumus definisi kebudayaan di Indonesia.
Pada pokoknya, Koentjaraningrat menempatkan kebudayaan sebagai sistem kehidupan
sosial yang tersusun oleh tiga wujud dan tujuh unsur. Tiga wujud kebudayaan ialah: sistem ide,
pola tindakan dan himpunan artifak. Ketiga wujud itu membentuk sebuah sistem cara hidup yang
integral. Artinya, ada pola hubungan tertentu yang mempertautkan sistem ide, pola tindakan
dan himpunan artifak yang diproduksi oleh suatu suku bangsa tertentu dalam lingkup tempatan
tertentu. Ketiga wujud itu tidak berdiri secara terpisah-pisah. Sedangkan yang dimaksud tujuh
unsur kebudayaan adalah sebagai berikut: (1) bahasa, (2) kesenian, (3) sistem religi, (4) sistem
teknologi, (5) sistem mata pencaharian, (6) organisasi sosial dan (7) sistem ilmu pengetahuan. Oleh
karena itu, apabila hendak diringkas, definisi kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah sistem
kehidupan sosial yang tersusun oleh sistem ide, pola tindakan dan himpunan artifak yang terjelma
dalam bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi
sosial dan sistem pengetahuan dari suatu bangsa tertentu dalam lingkup tempatan tertentu.
Dari definisi tersebut nampak begitu luasnya pengertian kebudayaan. Menyadari bahwa
kebudayaan adalah perkara lintas-sektoral berarti menyadari pula bahwa kerja membangun
kebudayaan pada hakikatnya merupakan kerjasama. Kerja membangun kebudayaan tidak dapat
dikerjakan sendirian, baik itu di tingkat individual ataupun kelembagaan, melainkan harus
secara terpadu, melibatkan banyak pihak dalam sebuah gerak bersama. Untuk itu, diperlukan
sebuah perencanaan yang sistematis dan mempertimbangkan berbagai unsur kepelakuan untuk
mendorong terwujudnya pembangunan kebudayaan yang baik. Menyadari hal itulah rencana
strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015-2019 ini disusun.
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Gambar 1.1 Perkembangan Kebudayaan di Indonesia
UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1) menegaskan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
Kondisi obyektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara
lain oleh keragaman suku dan budaya, sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi potensi
kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam
upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk
merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah
berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan
karakter dan jati diri bangsa. Demikian halnya, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya
bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang
rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.
1.1.2. Analisis Situasi Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah mendaftar sejumlah
masalah atau kendala yang dewasa ini merintangi agenda pembangunan kebudayaan nasional
Indonesia. Daftar masalah tersebut terbagi ke dalam lima bidang sebagai berikut:
1. Penguatan karakter dan jatidiri bangsa
i. Adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
ii. Menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk
dalam negeri
iii. Rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan
lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi dan kepercayaan
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iv.

2.

3.

4.

5.
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Menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikaptenggang rasa dan
toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial
v.
Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat
mengancam disintegrasi bangsa
Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya
i. Adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang mengakibatkan
terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi inovasi
karya budaya
ii. Belum optimalnya advokasi dan sosialisasi karya dan inovasi budaya kepada
masyarakat sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya
belum optimal
iii. Terbatasnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya serta pemanfaatan teknologi
di dalam pengemasan karya budaya
iv. Terbatasnya HKI dan regulasi pasar yang mendukung karya seni dan budaya
v.
Belum optimalnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya
vi. Belum optimalnya pemberian penghargaan bagi maestro dan pelaku budaya dalam
rangka peningkatan apresiasi dan karya budaya
Pelestarian warisan budaya
i. Belum tersedianya basis data tentang warisan budaya bendawi dan non-bendawi
ii. Belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpadu
iii. Terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam
warisan budaya
iv. Belum ditetapkannya peraturan perundangan sebagai turunan UU No. 11/2010
tentang Cagar Budaya
v.
Kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen dan kesadaran tentang arti penting
warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan tempat bersejarah lainnya
yang memiliki kandungan nilai luhur sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang
dapat menginspirasi berkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomi
berkelanjutan
Peningkatan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya
i. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia
sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap
kebudayaan Indonesia masih terbatas
ii. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah
sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa
bangga terhadap kekayaan budaya bangsa
iii. Belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sheingga
mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even
budaya di luar negeri
Pengembangan sumber daya kebudayaan
i. Terbatasnya SDM kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum
adanya pemetaaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah,
kompetensi dan persebaran SDM kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara
berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus
serta terbatasnya tenaga dalam tatakelola di bidang kebudayaan baik di tingkat
pusat maupun daerah
ii. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan
iii. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi
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iv.
v.
vi.

Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan
Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai
dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan
Belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum
optimalnya kerjasama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat

Keseluruhan daftar masalah ini menggambarkan situasi nasional pembangunan kebudayaan
yang penuh tantangan. Panorama permasalahan ini menunjukkan tugas besar yang diemban
Pemerintah di bidang kebudayaan. Keseluruhan masalah yang terdaftar di muka dapat disarikan
menjadi empat masalah pokok sebagai berikut:
1. Kurangnya jumlah dan mutu SDM kebudayaan yang berperan aktif melestarikan keragaman
budaya bangsa serta memperdalam karakter dan jatidiri bangsa
2. Kurang merata dan kurang berkeadilannya akses masyarakat pada ekspresi dan kegiatan
budaya
3. Kurangnya kerjasama kebudayaan antardaerah serta antara Indonesia dengan bangsa lain
4. Kurangnya mutu tata kelola kelembagaan dalam kerja pelestarian budaya
Keempat masalah utama ini mencirikan kendala terbesar dalam agenda pembangunan
kebudayaan nasional. Penyelesaian atas keempat masalah tersebut akan berarti pula penyelesaian
seluruh masalah pembangunan kebudayaan yang didaftar dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019. Oleh karenanya, dengan menyusun rencana strategis 2015-2019,
Direktorat Jenderal Kebudayaan berkomitmen menyelesaikan keempat permasalahan paling
fundamental dalam agenda pembangunan kebudayaan nasional itu.

1.2. LANDASAN HUKUM
Dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini didasari oleh himpunan
peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
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Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra
K/L) 2015 - 2019;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019.

1.3.

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1.3.1. PERUBAHAN PARADIGMA
1.3.1.1. Paradigma Lama: Pelestarian Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan selama ini menjalankan tugas yang dimandatkan
kepadanya melalui Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas tersebut dinyatakan pada Pasal 473: “Direktorat
Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan
budaya, dan kebudayaan lainnya.” Tugas ini kemudian diterjemahkan di tingkat Direktorat Jenderal
Kebudayaan ke dalam pembagian kerja di antara 39 (tiga puluh Sembilan) Satuan Kerja dengan
lima lingkup kerja utama:
1. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Selama periode 2012 – 2017 telah dilaksanakan program strategis dan pencapaian yang
signifikan dalam pengembangan bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
sebagai berikut:
1. Terdapat 60.820 objek cagar budaya yang telah diregistrasi serta 1.060 objek cagar
budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
2. Sebanyak 114.131 cagar budaya sudah didaftarkan dan diverifikasi hingga tahun
2017.
3. Hingga tahun 2017, sebanyak 18 museum yang dibangun, 94 museum yang sudah
direvitalisasi, dan 39 cagar budaya yang sudah direvitalisasi.
4. Sejak tahun 2013 hingga 2017 jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak
13.314 cagar budaya. Melestarikan peninggalan cagar budaya merupakan hal yang
krusial. Pelaksanaan program ini tentu bertujuan untuk menjaga kelestarian cagar
budaya di Indonesia.
5. Penetapan 15 Cagar Budaya secara Nasional. Pada tahun 2014, 15 situs telah
ditargetkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang diakui oleh negara.
Hingga sekarang ini 17 SK Penetapan telah selesai, dan 2 Cagar Budaya masih
dalam proses.
2. Pembinaan Kesenian
Selama periode 2012 – 2017 telah dilaksanakan program strategis dan pencapaian yang
signifikan dalam pengembangan bidang kesenian dan perfilman sebagai berikut:
1. Jumlah sarana kesenian di satuan pendidikan yang difasilitasi hingga tahun 2017
sebanyak 4.078 sekolah penerima bantuan sarana kesenian dan sebanyak 48 sekolah
penerima sarana lab seni dan film.
2. Revitalisasi Taman Budaya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

kuantitas Taman Budaya dalam mewadahi berbagai kegiatan/ekspresi seni dan
budaya. Revitalisasi Taman Budaya mengacu pada tiga pilar kebijakan pelestarian,
yaitu pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Sejumlah 42 taman budaya
sudah diberikan bantuan fasilitasi baik itu dalam penguatan program, pembuatan
DED dan masterplan, serta revitalisasi fisik bangunan taman budaya.
Gelar Tari Nusantara; Sejak tahun 1998, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyelenggarakan Gelar Tari Nusantara yang diadakan setiap tahun.
Penyelenggaraan Gelar Tari Nusantara tak hanya dimaksudkan untuk memajukan
seni tari tradisional semata, tapi juga meningkatkan kemampuan teknis dan visi
pengelolaan pertunjukan seni tari.
Konservasi Restorasi Karya seni rupa maestro Indonesia, seperti karya Basuki
Abdullah, merupakan rintisan program yang dilaksanakan untuk pelindungan
karya-karya maestro pelukis Indonesia.
Frankfurt Bookfair, sebagai ajang gelar kekayaan sastra dan karya penulisan para
satrawan maupun penulis Indonesia di Jerman. Tahun 2015 merupakan event
penting bagi Indonesia yang akan menjadi Guest of Honor Frankfurt Bookfair di
Jerman tersebut.
Belajar Bersama Maestro, salah satu upaya Direktorat Kesenian untuk melestarikan
kebudayaan di bidang kesenian dengan cara memberikan pendidikan kebudayaan
bidang kesenian kepada siswa/siswi selaku generasi penerus bangsa. Kegiatan
ini memberi kesempatan kepada peserta didik (siswa/siswi) melalui pendidikan
kebudayaan dengan magang pada Maestro Kebudayaan pada saat liburan sekolah.
Kegiatan ini dimulai pada tahun 2015 yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan saat itu Anies Baswedan dengan melibatkan peserta dan maestro
sebanyak 150 orang. Total peserta dan maestro yang terlibat hingga tahun 2017
sebanyak 599 orang.
Kongres Kesenian Indonesia 2015 atau Kongres Kesenian Indonesia III yang
diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kesenian ini adalah wujud dari dukungan
pemerintah untuk memberi wadah bagi para pelaku kesenian untuk mengelaborasi,
mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai persoalan kesenian dan
kemungkinan pengembangan di masa depan. Kongres ini telah menghasilkan Pokja
KKI yang menerima mandat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
untuk menjalankan keputusan-keputusan yang dicapai selama Kongres.
Terlaksananya 132 even seni dan perfilman yang diapresiasi masyarakat. Kegiatan
yang berupa pagelaran seni maupun pertunjukan film ini ditujukan untuk mendidik
masyarakat.
Fasilitasi Pembuatan Film; Perhatian pemerintah terhadap perkembangan seni
perfilman di Indonesia sangat besar, terlihat dari kontinuitas/keberlanjutan fasilitasi
film pendek dan dokumenter. Pada tahun 2012 terdapat 20 film pendek dan
dokumenter yang difasilitasi, tahun 2013 terdapat 10 film, dan tahun 2014 terdapat
18 film yang difasilitasi.

10. Mobil Cinema; Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada fasiliTasi film
pendek dan dokumenter, tetapi juga mengembangkan Mobil Cinema. Dimana
Mobil Cinema yang akan disebar ini memiliki misi untuk menjangkau daerahdaerah yang tidak terdapat fasilitas Bioskop di daerahnya serta memutar film-film
yang bertema Karakter dan Jati Diri Bangsa serta Nasionalisme. Hingga tahun 2013
telah disebar 40 mobil cinema ke seluruh Indonesia sebagai bentuk penyebaran
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nilai nasionalisme dan jati diri bangsa melalui film. Mobil cinema ini disebar ke
wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas bioskop di daerahnya.
11. Pada tahun 2016, diinisiasi kegiatan baru pada Direktorat Kesenian yaitu Gerakan
Seniman Masuk Sekolah (GSMS), yaitu sebuah kegiatan pembelajaran seni di
sekolah di luar jam pelajaran dengan melibatkan para seniman daerah yang memiliki
kompetensi di bidang kesenian kepada pelajar, berupa pelatihan: seni rupa (lukis),
seni tari, seni teater, dan seni musik. Jumlah peserta didik yang telah mengikuti
GSMS ini sebanyak 66.000 siswa.
3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Selama periode 2012 – 2017 telah dilaksanakan program strategis dan pencapaian dalam
bidang kepercayaan dan tradisi sebagai berikut:
a) Revitalisasi terhadap 362 desa adat untuk menghidupkan kembali aktifitas budaya
masyarakat adat baik fisik maupun non fisik, serta memberdayakan dan meningkatkan
kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan;
b) Fasilitasi terhadap 1.760 komunitas budaya dan 29 even kegiatan Kepercayaan terhadap
Tuhan YME dan Tradisi untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas keberadaan
komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan;
c) Menyusun buku Analisis Konteks Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
Berbasis Muatan Lokal di 13 Provinsi yaitu: Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi
Selatan;
d) Tersusunnya 41 judul Buku Seri Pengenalan Budaya yang mengangkat cerita rakyat
dan upacara adat di Indonesia untuk digunakan sebagai bahan bacaan siswa Sekolah
Dasar dalam mendukung budaya literasi;
e) Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016
Tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa
pada Satuan Pendidikan;
4. Pengembangan Sejarah
Antara 2010 – 2017, dalam kerangka pengembangan nilai sejarah dan budaya, telah
dilaksanakan sejumlah program strategis antara lain:
1. Penerbitan buku-buku sejarah (penyusunan dan publikasi buku sejarah, Indonesia
dalam Arus Sejarah, Sejarah Kebudayaan Islam, Buku Sejarah Presiden-presiden,
dsb)
2. Kegiatan apresiasi sejarah (Lawatan Sejarah, Pekan Sejarah, Kemah Wilayah
Perbatasan, Kemah Budaya, Arung Sejarah, dsb)
3. Persemaian nilai sejarah sebagai penguat karakter bangsa melalui nonton bersama
film-film bertemakan revolusi mental.
4. Fasilitasi pengembangan Rumah Budaya Nusantara dan komunitas sejarah, yaitu
sebagai sebuah upaya pengembangan ruang publik di daerah sebagai wahana
pendidikan, pembudayaan dan berkesenian untuk penyemaian dan pengembangan
nilai-nilai kearifan lokal, nilai pluralisme dan multikulturalisme serta memelihara
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sejarah dan budaya yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk
pembangunan karakter bangsa dan pelestarian budaya lokal.
5. Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya
Antara 2012 – 2017, sejumlah kegiatan telah dijalankan dalam rangka pengelolaan warisan
dan diplomasi budaya:
1. Jumlah karya budaya dan warisan budaya takbenda yang tercatat dari tahun 2013
s.d 2017 sebanyak 7.799 karya budaya, dimana yang tekah ditetapkan hingga tahun
2017 sebanyak 594 warisan budaya takbenda.
2. Pada tahun 2015, 3 (tiga) genre 9 (sembilan) tari Bali ditetapkan sebagai Warisan
Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO dalam Sidang ke-10 Komite Warisan
Budaya Tak Benda. Saat ini, Indonesia telah memiliki tujuh elemen budaya dalam
Daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Enam elemen yang telah terdaftar
sebelumnya adalah wayang (2003), keris (2005), batik (2009), angklung sebagai
Intangible Culture Heritage of Humanity (2010), tari Saman sebagai Masterpiece of
The Oral and Intagible Heritage of Humanity (2011), Noken sebagai Representative
List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity (2012) serta satu program
Pendidikan dan Pelatihan tentang Batik (2009).
3. Rumah Budaya Indonesia telah didirikan di sepuluh negara yang dianggap strategis
bagi Indonesia seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Prancis, Turki, Jepang,
Australia, Timor Leste, Myanmar dan Singapura. Saat ini Sekretariat Rumah Budaya
Indonesia ada di 4 negara yaitu: Australia, Timor Leste, Singapura, dan Myanmar.
Selain itu, telah dilakukan juga program untuk penetapan warisan budaya dunia
milik Indonesia oleh UNESCO.
Kelima lingkup kerja ini selama ini dibingkai dalam sebuah program utama, yakni program
pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Dalam tajuk pelestarian budaya inilah seluruh kerja
Direktorat Jenderal Kebudayaan selama ini dilangsungkan.
Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian budaya
didefinisikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan ekspresi budaya dengan
cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, dalam definisi
pelestarian dengan sendirinya terkandung aspek pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
· Pelindungan
Pelindungan budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi setiap hal yang dapat
mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan ekspresi budaya. Upaya ini
dilakukan antara lain melalui penyelamatan ekspresi budaya (misalnya lewat inventarisasi
dan penggalian nilai-nilai kebangsaan), pengamanan ekspresi budaya (misalnya
pengamanan masyarakat dari diskriminasi sosial dalam interaksi antar kebudayaan serta
pengamanan masyarakat dari kriminalisasi atas ekspresi budaya dan pengetahuan lokal),
serta pendaftaran ekspresi budaya (misalnya penetapan situs budaya sebagai warisan dunia
yang diakui UNESCO).
· Pengembangan
Pengembangan budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi ekspresi
budaya. Upaya ini dilakukan antara lain melalui pemberdayaan ekspresi budaya, revitalisasi
ekspresi budaya, kemitraan dan filantropi untuk mendukung ekspresi budaya, pengkajian
ekspresi budaya, internalisasi nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya dan pengayaan
keberagaman ekspresi budaya.
· Pemanfaatan
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Pemanfaatan budaya adalah pendayagunaan ekspresi budaya untuk kepentingan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Upaya ini
dilakukan antara lain melalui peningkatan manfaat sosial dari ekspresi budaya, peningkatan
manfaat ekonomi dari ekspresi budaya, peningkatan manfaat diplomasi dari ekspresi
budaya dan peningkatan ketahanan budaya nasional
Orientasi umum dari pelestarian budaya ialah mengawetkan peninggalan budaya dari masa
lalu atau budaya tradisi, memperkaya pemaknaan atas peninggalan tersebut dan mengusahakan
agar peninggalan tersebut tetap relevan bagi masa kini.
1.3.1.2. Paradigma Baru: Pemajuan Kebudayaan Nasional
Akan tetapi, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Di sana jelas nampak bahwa tugas yang
diemban Negara adalah untuk “memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Agenda pemajuan
kebudayaan nasional lebih besar daripada sekadar pelestarian budaya tradisi. Orientasi umum dari
pemajuan kebudayaan adalah pada menciptakan masa depan, bukan hanya mengawetkan masa
lalu. Sekalipun ada perbedaan, di antara agenda pelestarian budaya tradisi dan agenda pemajuan
kebudayaan nasional tidak terdapat pertentangan yang fundamental. Dalam konteks pemajuan
kebudayaan nasional, seluruh peninggalan budaya tradisi tetap dirawat, hanya saja semua itu
ditempatkan dalam bingkai membangun kebudayaan nasional yang sehat. Yang bertentangan
dengan agenda pemajuan kebudayaan nasional hanyalah agenda pelestarian yang sempit:
pelestarian demi pelestarian itu sendiri. Agenda pelestarian budaya tradisi seyogianya ditempatkan
dalam upaya untuk memajukan kebudayaan nasional.
Sebagai turunan dari UUD 1945, disahkanlah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Budaya. Di sana, pemajuan diartikan sebagai pelestarian dan pembinaan. Dalam UU
itu, yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya
dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
· Pelindungan terdiri dari: (1) inventarisasi, (2) pengamanan, (3) pemeliharaan, (4)
penyelamatan dan (5) publikasi
· Pengembangan terdiri dari: (1) penyebarluasan, (2) pengkajian dan (3) pengayaan
keragaman
· Pemanfaatan untuk: (1) penguatan karakter dan ketahanan budaya, (2) kesejahteraan
masyarakat, (3) peningkatan peran dan pengaruh internasional
· Pembinaan terdiri dari: (1) peningkatan mutu dan jumlah SDM, (2) standarisasi dan
sertifikasi SDM, (3) peningkatan mutu tata kelola
Terdapat sepuluh jenis objek kebudayaan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini: (1)
tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi
tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat dan (10) olahraga tradisional. UU No. 5 /
2017 juga telah menetapkan metode perumusan pedoman pemajuan kebudayaan. Metode yang
dipakai adalah partisipasi para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan secara berjenjang
dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional:
· Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat kabupaten/kota oleh Pemerintah
Daerah melibatkan masyarakat dan para ahli yang berisi:
 Identifikasi keadaan terkini dari objek pemajuan kebudayaan, SDM, sarpras,
potensi kebudayaan di kabupaten/kota serta rekomendasinya
· Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat provinsi oleh Pemerintah Daerah
melibatkan masyarakat dan para ahli yang berisi:
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 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut
 Identifikasi keadaan terkini dari objek pemajuan kebudayaan, SDM, sarpras,
potensi kebudayaan di tingkat provinsi serta rekomendasinya
· Penyusunan Strategi Kebudayaan tingkat nasional oleh Pemerintah Pusat melibatkan
masyarakat dan para ahli yang berisi:
 Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat kabupaten/kota
dan provinsi
 Visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan
 Isu strategis yang jadi skala prioritas untuk percepatan pencapaian visi
 Rumusan proses dan metode pelaksanaan pemajuan kebudayaan
· Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri bidang
kebudayaan yang berisi:
 Visi-misi pemajuan kebudayaan
 Tujuan dan sasaran
 Perencanaan
 Pembagian wewenang
 Alat ukur capaian
Dalam UU No. 5 / 2017, kebudayaan ditempatkan sebagai hulunya pembangunan.
Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan. Di sinilah agenda pengarus-utamaan
kebudayaan (mainstreaming culture) menjadi penting. UU No. 5 / 2017 mencerminkan semangat
itu, seperti tercermin dalam Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan
Kebudayaan”.
Oleh karena kebudayaan praktis mencakup segenap sistem kehidupan sosial yang
berkembang di muka bumi, menjadi jelas bahwa kebudayaan sejatinya tidak dapat diperlakukan
sebagai satu sektor di antara sektor-sektor lain dalam perikehidupan manusia. Kebudayaan
seyogianya dipandang sebagai bumi tempat tumbuhnya setiap sektor perikehidupan manusia.
Artinya, kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan,
melainkan justru sebagai hulu dari semua sektor pembangunan. Inilah yang dimaksud dalam
UNESCO Thematic Think Piece (2012) dengan ungkapan “kebudayaan sebagai pendorong dan
pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan” (culture as a driver and an enabler of sustainable
development).
Kebudayaan merupakan pendorong pembangunan dalam arti kebudayaan menyediakan
prakondisi bagi terciptanya pembangunan, yaitu dengan memasok mentalitas dan wawasan
yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebudayaan
juga dipandang sebagai pemberdaya bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebudayaan
menghadirkan perspektif yang mengutamakan penemuan keselerasan baru antara manusia dan
lingkungannya sehingga pembangunan tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan
kaum yang lemah demi akumulasi ekonomi di tangan segelitir orang.
Mengarus-utamakan kebudayaan dalam konteks kebangsaan berarti menempatkan
kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional sebagai landasan dari setiap kebijakan publik. Sektor
prioritas yang perlu diwarnai oleh kebudayaan adalah pendidikan. Semangat pengarus-utamaan
kebudayaan tidak hanya berhenti pada ranah pendidikan. Kebudayaan juga harus mewarnai
sektor-sektor pembangunan sosial-ekonomi untuk memastikan keselarasan antara kepentingan
manusia dan lingkungan serta antara kepentingan privat dan sosial. Untuk itu, kebudayaan harus
memberdayakan kaum yang lemah dan terpinggirkan serta memberdayakan cara hidup yang
mengindahkan daur hidup lingkungan. Kebudayaan harus hadir dalam setiap lini perikehidupan
masyarakat.
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Dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 / 2017,
yang dimajukan bukan hanya sepuluh objek tersebut, tetapi juga ekosistem produksi sepuluh
objek tersebut. Artinya, yang dimajukan termasuk juga hubungan sosial dan ekonomi yang
mengkondisikan ada dan berkembangnya kesepuluh objek tersebut.
Pendekatan berbasis ekosistem ini dapat diilustrasikan lewat kasus kain gringsing dari
Tenganan, Bali. Dalam taksonomi objek pemajuan kebudayaan, kain gringsing adalah sekaligus
bagian dari sekurang-kurangnya lima kategori dalam taksonomi objek pemajuan kebudayaan:
· bagian dari adat istiadat, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi cara penggunaan
(sebagai syarat untuk naik ke balai adat untuk melakukan musyawarah)
· bagian dari ritus, yakni bila kain gringsing dilihat sebagai bagian dari kain penolak bala yang
digunakan sebagai instrumen dalam ritual potong gigi, perkawinan, dan lain sebagainya.
(sesuatu yang tampak pula dalam etimologi gringsing: ‘gring’ = sakit + ‘sing’ = tidak)
· bagian dari teknologi tradisional, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi teknik tenun
ikat
· bagian dari pengetahuan tradisional, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi wawasan
hidup masyarakat Tenganan yang memperhatikan daur hidup lingkungan alam (karena
mereka berprinsip tidak boleh mengambil buah kemiri yang diperlukan sebagai pewarna
kain, kecuali buah itu jatuh sendiri dari pohonnya)
· bagian dari seni, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi desain motif.
Masing-masing kategori memiliki ekosistemnya sendiri dan setiap ekosistem itu terhubung
dengan sektor-sektor kehidupan lain di luar “kebudayaan” (dalam arti sempitnya):
· Dimensi adat istiadat dalam kain gringsing melibatkan ekosistem “masyarakat hukum
adat” yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem sosial masyarakat Tenganan
· Dimensi ritus dalam kain gringsing melibatkan ekosistem kepercayaan yang pada gilirannya
berurusan dengan kompleks sistem agama, sejarah Tenganan (sebagai desa Bali Aga praMajapahit), dan seterusnya.
· Dimensi teknologi tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem ekonomi yang
pada gilirannya berurusan dengan masalah ketersediaan bahan baku, kebijakan impor, dan
pada akhirnya berujung pada tata ekonomi global.
· Dimensi pengetahuan tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem pewarisan
ingatan kultural masyarakat yang pada gilirannya berurusan dengan ekologi desa Tenganan
(ketersediaan tulang kelelawar sebagai alat pintal, dan lain sebagainya.)
· Dimensi seni dalam kain gringsing melibatkan ekosistem seni kriya dan seni rupa tradisi
yang pada gilirannya berurusan dengan hubungan pelik antara modernitas dan tradisi, serta
hal-hal yang berkaitan dengannya.
Memajukan kebudayaan, karenanya, bukan hanya memajukan objek-objek kebudayaan,
tetapi memajukan pula ekosistem yang membuat objek-objek itu ada dan berkembang. Dan karena
ekosistem terhubung pada masalah-masalah di luar sektor kebudayaan dalam arti sempitnya, maka
pemajuan kebudayaan mesti dipahami sebagai usaha memenangkan kepentingan kebudayaan
nasional di seluruh lini pembangunan. Inilah wujud nyata dari pengarus-utamaan kebudayaan.
Mandat Negara untuk menjalankan pemajuan kebudayaan nasional, mengikuti Undang
Undang ini, jatuh pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oleh karenanya niscaya terjadi pergeseran
program utama Direktorat Jenderal Kebudayaan: dari pelestarian budaya tradisi ke pelestarian dan
pemajuan kebudayaan nasional. Pergeseran program ini bukan semata soal nomenklatur birokrasi,
tetapi melibatkan juga perubahan paradigma. Tugas “memajukan kebudayaan nasional” berarti
tugas untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina seluruh sumber daya
kebudayaan agar terarah pada konsolidasi kebudayaan nasional. Oleh karena itu, paradigma yang
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mendasari program baru Direktorat Jenderal Kebudayaan ditentukan oleh pengertian “kebudayaan
nasional”.
Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan tiga tujuan nasional yang melandasi keberadaan
Republik Indonesia:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Ikut melaksanakan ketertiban duia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi
antarkebudayaan yang hidup di Indonesia dan terarah pada perwujudan tiga tujuan nasional
sebagaimana disebut di muka.
Dalam upaya memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan zaman, prinsip yang
dijadikan acuan adalah Trisakti yang disampaikan Presiden Soekarno sebagai pendiri Republik
Indonesia dalam pidato tahun 1963: berdaulat secara politik, berdikari seccara ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiganya merupakan perumusan ulang dalam bentuk asas,
atau prinsip yang mengorientasikan tindakan, dari tiga tujuan nasional yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945.
Butir ketiga Trisakti, berkepribadian dalam kebudayaan, merpakan prinsip yang berhubungan
langsung dengan kebudayaan. Penjelasan lebih lanjut terhadap butir ketiga ini disampaikan oleh
Presiden Soekarno pada pidato 17 Agustus 1965: “Berkepribadian dalam kebudayaan! Apa yang
lebih indah daripada ini Saudara-saudara? Bukan saja bumi dan air dan udara kita kaya-raya, juga
kebudayaan kita kaya-raya. Kesusastraan kita, seni-rupa kita, seni-tari kita, musik kita, semuanya
kaya-raya. Juga untuk membangun kebudayaan baru Indonesia, kita memiliki segala syarat yang
diperlukan. Kebudayaan baru itu harus berkepribadian nasional yang kuat dan harus tegas-tegas
mengabdi kepada Rakyat. Dengan menapis yang lama, kita harus menciptakan yang baru. Sikap
kita terhadap kebudayaan lama maupun kebudayaan asing adalah sikapnya revolusi nasionaldemokratis pula: dari kebudayaan lama itu kita kikis feodalismenya, dari kebudayaan asing kita
punahkan imperialismenya.” Prinsip “menapis yang lama mencipta yang baru” menjadi kerangka
dasar dari upaya pemajuan kebudayaan nasional yang diemban Direktorat Jenderal Kebudayaan.
1.3.1.3. Kerangka Acuan Pemajuan Kebudayaan Nasional
Program “pemajuan kebudayaan nasional” yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal
Kebudayaan menemukan metode penerapannya dalam prinsip “menapis yang lama mencipta
yang baru”. Dalam memajukan kebudayaan nasional seturut prinsip tersebut, Direktorat Jenderal
mengacu pada agenda besar pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2015-2019. Sesuai dengan dokumen tersebut, visi pembangunan nasional
ialah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong”. Untuk menjalankan Visi tersebut ditetapkanlah tujuh Misi pembangunan nasional berikut
ini:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
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6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Ketujuh Misi pembangunan nasional ini dicapai melalui fokus kerja pada sembilan Agenda
Prioritas yang disebut sebagai Nawacita:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, dinyatakan juga adanya lima
Sasaran Bidang kebudayaan yang pencapaiannya akan mendorong perwujudan visi Indonesia
yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kelima Sasaran Bidang
kebudayaan itu adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya yang
mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk
mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
yang tangguh.
2. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan
pemanfaatan warisan budaya.
4. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaeah serta antara
Indonesia dan mancanegara.
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung
upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
Dalam melaksanakan program “pemajuan kebudayaan nasional” Direktorat Jenderal
Kebudayaan harus turut menyukseskan tujuh Misi pembangunan nasional, sembilan Agenda
Prioritas dan lima Sasaran Bidang kebudayaan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2015-2019. Upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan nasional, Agenda
Prioritas serta Sasaran Bidang kebudayaan menjadi kerangka acuan utama dalam penyusunan
rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
AGENDA BESAR PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
1. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai
dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang
gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan
datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam
usahanya mewujudkan Visi. Dalam hal pembangunan di bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal
Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumusakan dengan mengacu pada Visi dan Misi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menunjang kehidupan bangsa.
Oleh karena itu sebelum rumusan Visi dan Misi Pembangunan bidang Kebudayaan diuraikan
disini, perlu dilihat Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pijakannya
berikut ini.
Dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan nasional yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, ditetapkan Visi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 2019:
Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Visi Kemdikbud 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan
yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER
dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan
sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara
demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran
pelaku dalam suatu ekosistem.
Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:
1)

Sekolah yang Kondusif
Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah
adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia
dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi
manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa,
dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga
menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah
yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2)

Guru Sebagai Penyemangat
Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi
kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru
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juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemamp uan dan perkembangan
siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat
kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar
mengajar.
Orangtua yang Terlibat Aktif
Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum
dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa
fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan
mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk
menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki
hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang
perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang
tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan
pendidikan yang lebih efektif.

4)

Masyarakat yang Sangat Peduli
Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah
satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian
masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung
satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan
pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman,
aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat
dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan
pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik
akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana
pengembangan sekolah.

5)

Industri yang Berperan Penting
Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program,
dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran
industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negaranegara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan
peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat
praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia
kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan
saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak
industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi
yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6)

Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar
Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan.
Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan
pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi,
melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan
kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7)

Pemerintah yang Berperan Optimal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan,
bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus
untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi
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“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.
Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi
pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan
prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan
(SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta
pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan
jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu
pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional
di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses
dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal
(3T).
Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian
besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah.
Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin
terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar
alokasi APBD daerah bersangkutan.
TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER
dapat dimaknai sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya
dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial,
menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang
diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan
ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda
(intangible);
Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh, dan menerapkan
nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong
lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG dapat dimaknai sebagai berikut:
Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai
kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong
royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara
bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela , merasa turut berkepentingan, serta dengan
keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh
keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi
terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

RENSTRA DITJEN KEBUDAYAAN 2015-2019

17

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
KODE
M1

MISI
Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat

M2

Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan

M3

Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu

M4

Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa

M5

Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi
dan Pelibatan Publik
Tabel 2.1. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:
1)
Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru,
kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan;
memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta
fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2)
Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian
wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan,
khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta
bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3)
Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikansesuai
lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan
peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan
keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4)
Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan
memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan
dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai
keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa
Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya
Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan,
mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan
kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5)
Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan
publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan
kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata
kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor
di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata
kelola yang bersih, efektif, dan efisien.
Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut
dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan, yaitu:
1)
Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2)
Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta
vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
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3)

Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan
belajar dari dalam diri anak;
Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana
dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran danvtumbuh
kembang anak;
Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan
pengawasan yang efektif.

4)
5)
6)
7)

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan
Mendasarkan pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 -2019
tersebut diatas, maka dirumuskan Visi pembangunan Kebudayaan di Indonesia oleh Direktorat
Jenderal Kebudayaan yaitu :
“TERBENTUKNYA INSAN DAN EKOSISTEM KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER
DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang
INSAN
: meliputi pelaku budaya, pengelola budaya dan masyarakat
KEBUDAYAAN
umum
(1) Sistem produksi (proses penciptaan dan pelestarian
karya budaya); (2) Sistem distribusi (proses penyebarluasan informasi dan gagasan terkait karya budaya); (3)
EKOSISTEM
: Sistem pertukaran (proses pelibatan masyarakat dalam
KEBUDAYAAN
memaknai karya budaya), (4) Sistem konsumsi (proses
penyerapan makna karya budaya yang mendorong
kebutuhan akan penciptaan karya budaya)
Memiliki 8 (delapan) nilai :
1) Memiliki Integritas
2) Kreatif dan Inovatif
3) Inisiatif
BERKARAKTER

:

4) Pembelajar
5) Menjunjung Meritokrasi
6) Terlibat Aktif
7) Tanpa Pamrih

8) Apresiatif
Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh
BERLANDASKAN
: banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut
GOTONG ROYONG
berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong
Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya Misi
Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

RENSTRA DITJEN KEBUDAYAAN 2015-2019

M1.

M2.
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MENINGKATKAN INSAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER
DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DALAM RANGKA
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
MEWUJUDKAN EKOSISTEM KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER
DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ANTARA PEMERINTAH
DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Selanjutnya berdasarkan MISI Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan diatas,
maka TUJUAN Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:
T1.

PENGUATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG BERORIENTASI
PADA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

T2.

PENGUATAN INSAN DAN EKOSISTEM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
MELALUI PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

T3.

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM TATA KELOLA
KEBUDAYAAN

Selanjutnya berdasarkan MISI Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan diatas, maka
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Pembangunan Kebudayaan
dirumuskan sebagai berikut:
SS1.

MENINGKATNYA MUTU TATA KELOLA KEBUDAYAAN DALAM
MEWUJUDKAN DAN MENDORONG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

IKSS1

Jumlah regulasi di tingkat Pusat dan Provinsi yang terkait dengan peningkatan
mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan

IKSS2

Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor
54,60)

3. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan
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Sasaran Program bidang kebudayaan secara kualitatif tersebut di atas, selanjutnya dapat
dijabarkan dalam sasaran yang lebih terukur sebagai berikut:

KODE

SASARAN PROGRAM

KODE

INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM (IKSP)

SP1

MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU
DAN PENGELOLA BUDAYA DALAM
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN
KEBUDAYAAN

IKSP 1

Jumlah Pelaku dan Pengelola Budaya
dalam Pelestarian dan Pemajuan
Kebudayaan

SP2

MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS,
MERATA DAN BERKEADILAN DI
BIDANG KEBUDAYAAN

IKSP 2

Jumlah orang yang mengakses sarana
dan prasarana Kebudayaan

IKSP 3.1

Jumlah kerjasama kebudayaan antar
daerah yang difasilitasi Direktorat
Jenderal Kebudayaan

IKSP 3.2

Jumlah kerjasama kebudayaan antar
bangsa yang difasilitasi Direktorat
Jenderal Kebudayaan

IKSP 4

Persentase satuan kerja lingkup
Ditjen kebudayaan meningkat kualitas
layanan, manajemen sumberdaya dan
tata kelolanya

SP3

SP4

MENINGKATNYA PERAN KEBUDAYAAN
DALAM HUBUNGAN ANTAR DAERAH
DAN ANTAR BANGSA

MEWUJUDKAN MUTU TATA KELOLA
KEBUDAYAAN YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Bidang Kebudayaan
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau
prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan
bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud. Arah kebijakan
tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Berikut ini penjabaran arah kebijakan
dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan
berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita), yang terkait pembangunan kebudayaan:
A.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap
Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 8
(Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (Pembangunan Pendidikan
dan Kebudayaan)
Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda
prioritas pembangunan (Nawacita) 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa,
adalah:
1)
2)
3)

Sasaran Strategis 4 (SS4) dari Tujuan 2 (T2): Pemberdayaan Pelaku Budaya
dalam Melestarikan Kebudayaan;
Sasaran Strategis 7, 8, 9, dan 10 (SS7, SS8, SS9, dan SS10) dari Tujuan 4 (T4):
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan
Karakter; dan
Sasaran Strategis 11, 12, dan 13 (SS11, SS12, dan SS13) dari Tujuan 5 (T5):
Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan
serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait
pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan yaitu melakukan
penguatan perilaku pelaku budaya yang mandiri dan berkepribadian melalui:
1)
2)
3)
B.

meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan
masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya;
meningkatkan mutu karya dan pelaku budaya serta meningkatkan mutu layanan
dalam pelestarian warisan budaya;
memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan
kebudayaan.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap
Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 9
(Nawacita 9): Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
(Pembangunan Kebudayaan)
Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda
prioritas pembangunan (Nawacita) 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia adalah SS11, SS12 dan SS13 dari T5: Peningkatan Jati
Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaanserta Pemakaian
Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan
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untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan jati diri bangsa
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:
1)

Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak
mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui cara, (i) pendidikan karakter dan
pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (ii) penegakan
hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan; (iii) pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan
wawasan kebangsaan; (iv) pelindungan, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan
tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa;
(v) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; (vi) peningkatan sensor
film dan media informasinya; (vii) pembinaan dan pengembangan dan perlindungan
bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni;
(viii) pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama
film/video bertema revolusi mental; (ix) penayangan film/video bertema revolusi
mental di layar videotrone atau layar tancap di tiap kecamatan; (x) penerbitan
atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku edukasi pendidikan mental; dan (xi)
pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi
di tingkat nasional dan internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial
budaya;

2)

Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya
budaya melalui (i) peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi
oleh masyarakat; (ii) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan,
pendalaman, dan pagelaran seni dan karya budaya; (iii) pengembangan
kesenian dan perfilman nasional; (iv) peningkatan apresiasi dan promosi karya
seni dan karya budaya lainnya; (v) pemberian insentif kepada para pelaku seni
dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan,
dan penghargaan; (vi) fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para
pelaku budaya kreatif; (vii) pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi
film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (viii)
pencanangan pilot project dan inisiasi percontohan komunitas berkarakter; dan;
(ix) penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi role model dalam revolusi
mental;

3)

Melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (tangible) maupun tak
benda (intangible) melalui cara, (i) peninggalan purbakala, termasuk peninggalan
bawah air; (ii) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
(iii) pencatatan warisan budaya tak benda; (iv) penguatan sistem registrasi warisan
budaya yang terstruktur dan akurat; (v) peningkatan sosialisasi dan
advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan
(vi) sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam
pelestarian warisan budaya;

4)

Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya melalui cara, (i)
pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah
budaya Indonesia di luar negeri; (ii) peningkatan promosi budaya antarprovinsi
dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; (iii) pertukaran karya budaya dan
pelaku budaya; dan (iv) peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia;

5)

Mengembangkan sumber daya kebudayaan melalui cara, (i) peningkatan
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kualitas insan kebudayaan; (ii) peningkatan dukungan sarana dan prasarana
untuk pengembangan karya budaya masyarakat; (iii) peningkatan penelitian
dan pengembangan kebudayaan; (iv) peningkatan kualitas informasi dan basis
data kebudayaan; (v) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan (vi)
pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku
kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha.
Arah kebijakan Kemendikbud selanjutnya dilaksanakan melalui program-program periode
2015—2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015—2019,
Kemendikbud menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan
penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis dan indikator
kinerja sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan
dan indikator kinerja kegiatan. Struktur program dan unit eselon I yang bertanggung jawab untuk
mengelola program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut:
Struktur Program dan Eselon I Kemendikbud
NO

PROGRAM

ESELON I

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Jenderal

2
3
4
5
6

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kemendikbud
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Program Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan
Masyarakat
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan danKebudayaan
Program Pengembangan dan Pembinaan,dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra

7

Program Guru dan Tenaga Kependidikan

8

Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Inspektorat Jenderal
Ditjen Dikdasmen
Ditjen PAUD dan Dikmas
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan
Ditjen Kebudayaan

Tabel 3.1 Struktur Program Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP)
dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) di lingkungan Kemendikbud. Sasaran Program
(SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), terkait kebudayaan yang dilaksanakan Ditjen
Kebudayaan yaitu :
“PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN”
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan, pengembangan, dan diplomasi
kebudayaan. Perincian SP dan IKSP Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat
pada Tabel berikut:
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Sasaran Program dan IKSP Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
KODE

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)

MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU
DAN PENGELOLA BUDAYA DALAM
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IKSP 1

Jumlah Pelaku dan Pengelola Budaya
dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

SP2

MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS, MERATA DAN BERKEADILAN DI
BIDANG KEBUDAYAAN

IKSP 2

Jumlah orang yang mengakses sarana
dan prasarana Kebudayaan

SP3

MENINGKATNYA PERAN KEBUDAYAAN
DALAM HUBUNGAN ANTAR DAERAH
DAN ANTAR BANGSA

IKSP 3

Jumlah kerjasama kebudayaan antar daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal
Kebudayaan

KODE

SASARAN PROGRAM

SP1

Jumlah kerjasama kebudayaan antar
bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan
SP4

MEWUJUDKAN MUTU TATA KELOLA
KEBUDAYAAN YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN

IKSP 4

Persentase satuan kerja lingkup Ditjen
kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata
kelolanya

Tabel 3.2 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Pelestarian dan Pemajuan
Kebudayaan
2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Arah kebijakan dan Strategi adalah jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana
pencapaian bidang kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan
(Ditjen Kebudayaan) tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif
untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan,serta
memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Ditjen
Kebudayaan pada periode bersangkutan.
Arah kebijakan dan strategi bidang kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan didasarkan atas sasaran yang akan dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut :
SP1: Meningkatnya Jumlah Pelaku dan Pengelola Budaya dalam Pelestarian dan
Pemajuan Kebudayaan
Sasaran program ini ditempuh melalui kebijakan dan strategi berikut:
· Arah Kebijakan 1: Konsolidasi pengetahuan yang relevan dengan penguatan karakter
bangsa. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
 Perhelatan ekspresi budaya sebagai hasil konsolidasi pengetahuan dalam rangka
penguatan karakter bangsa
 Penerbitan dan pengembangan media untuk konsolidasi pengetahuan dalam
rangka penguatan karakter bangsa
 Forum untuk konsolidasi pengetahuan dalam rangka penguatan karakter bangsa
· Arah Kebijakan 2: Meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia untuk
pemajuan karakter bangsa. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
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 Penetapan tolak ukur kompetensi tenaga kebudayaan
 Peningkatan dan pengayaan kompetensi tenaga kebudayaan
 Pengelolaan data tenaga kebudayaan
SP2: Mewujudkan Akses Yang Meluas, Merata dan Berkeadilan di Bidang Kebudayaan
· Arah Kebijakan 3: Meningkatkan akses dan apresiasi masyarakat terhadap pengetahuan,
ekspresi dan kegiatan budaya. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
 Perhelatan kebudayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap
pengetahuan, ekspresi dan kegiatan budaya
 Fasilitasi publik untuk meningkatkan pengetahuan, ekspresi dan kegiatan
budaya
 Pengelolaan data terpadu terkait kegiatan dan sumber daya kebudayaan Siswa
yang mengapresiasi karya seni
· Arah Kebijakan 4: Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam melestarikan dan
menciptakan ekspresi budaya serta menyelenggarakan kegiatan budaya. Kebijakan ini
ditempuh lewat Strategi berikut:
 Konsolidasi para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan
 Filantropi yang mendukung pelestarian dan penciptaan ekspresi budaya dan
penyelenggaraan kegiatan budaya
 Pendukungan kegiatan penciptaan dan pelestarian ekspresi budaya
SP3: Meningkatnya Peran Kebudayaan Dalam Hubungan Antar Daerah Dan Antar
Bangsa
· Arah Kebijakan 5: Meningkatkan kerjasama lintas K/L antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi
berikut:
 Penyelenggaraan rangkaian festival kebudayaan yang bertumpu pada kerjasama
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 Penyusunan Nota Kesepahaman lintas K/L untuk menunjang pelestarian dan
pemajuan kebudayaan
 Pembangunan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang menghimpun data
kebudayaan lintas K/L dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna menunjang
penyelenggaraan kerjasama kebudayaan antar daerah di masa mendatang
· Arah Kebijakan 6: Meningkatkan pengakuan atas kebudayaan Indonesia di tingkat
internasional. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
 Penghargaan terhadap warisan budaya benda dunia dan tak benda di tingkat
internasional
 Pengembangan saluran informasi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat
mengenai kebudayaan Indonesia di luar negeri
 Pengembangan jejaring kebudayaan di tingkat internasional
· Arah Kebijakan 7: Memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan
antarbangsa. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
 Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan bertaraf internasional di Indonesia
 Keterlibatan yang signifikan dalam forum internasional di bidang kebudayaan
 Pengembangan sarana dan prasarana bidang kebudayaan bertaraf internasional
SP4: Mewujudkan Mutu Tata Kelola Kebudayaan Yang Efektif Dan Efisien
Sasaran program ini ditempuh melalui kebijakan dan strategi berikut:
· Arah Kebijakan 8: Meningkatkan sebaran dan mutu sarana dan prasarana kebudayaan.
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Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
 Revitalisasi sarana dan prasarana kebudayaan
 Pengelolaan koleksi museum
 Pemanfaatan aset publik untuk kegiatan kebudayaan
· Arah Kebijakan 9: Meningkatkan mutu pelindungan kebudayaan. Kebijakan ini
ditempuh lewat Strategi berikut:
 Kajian pelestarian cagar budaya dan warisan budaya takbenda
 Registrasi dan penetapan cagar budaya dan warisan budaya takbenda
 Mekanisme pengawasan antar pemangku kepentingan untuk perlindungan
cagar budaya dan warisan budaya takbenda
· Arah Kebijakan 10: Meningkatkan mutu kelembagaan dalam tata kelola, tata laksana
dan kuratorial kebudayaan. Kebijakan ini ditempuh lewat Strategi berikut:
 Peningkatan kompetensi tenaga pengelola kebudayaan
 Penyusunan NSPK bidang kebudayaan
 Restrukturisasi kelembagaan bidang kebudayaan
3. Kerangka Regulasi
Menjelaskan mengenai gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh
Kementerian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya, dan penjabaran kerangka
regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian. Kerangka regulasi
dibutuhkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada
RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah
kebijakan, strategi dan sasaran Ditjen Kebudayaan 2015-2019 serta urgensi perlunya kerangka
regulasi.
Regulasi yang akan dihasilkan di berbagai hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Keputusan Presiden;
Peraturan Menteri; dan
Keputusan Menteri.
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Tabel 3.3. Kerangka Regulasi Pembangunan Kebudayaan

No

1.

Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan Regulasi
Peraturan Pemerintah tentang
Pelestarian Cagar
Budaya

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
Amanat Pasal 16 ayat
(5), Pasal 17 Ayat (2),
Pasal 22 Ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 Ayat
(5), Pasal 27, Pasal 49,
Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal
71, Pasal 74, Pasal 76
Ayat (6), Pasal 77 Ayat
(6), Pasal 81 Ayat (2),
Pasal 84, Pasal 93 Ayat
(2), Pasal 97 ayat (5),
dan Pasal 99 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/
Institusi

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat
Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman
d. Biro Hukum
dan Organisasi,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
e. Kementerian
Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
f. Kementerian Sekretariat Negara
g. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
h. Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat
i. Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Target
Penyelesaian

2017 - 2018
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2.

Peraturan Pemerintah
tentang Rencana
Induk Pemajuan
Kebudayaan

Amanat Pasal 14 Ayat
(4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Unit Utama dan
Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Kebudayaan
d. Biro Hukum
dan Organisasi,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
e. Kementerian Sekretariat Negara
f. Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
g. Kementerian
Keuangan
h. Kementerian
Dalam Negeri
i. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
j. Kementerian
Pariwisata

2017 - 2018
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3.

Peraturan Pemerintah
tentang Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu,
Pelindungan,
Pengembangan,
dan Pemanfaatan
Obyek Pemajuan
Kebudayaan,
Penghargaan,
Fasilitasi, dan
Insentif

Amanat Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal
27, Pasal 29, Pasal 31,
Pasal 33 Ayat (2), Pasal 34 Ayat (3), Pasal
36 Ayat (2), dan Pasal
40 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Unit Utama dan
Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Kebudayaan
d. Biro Hukum
dan Organisasi,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
e. Kementerian Sekretariat Negara
f. Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
g. Kementerian
Keuangan
h. Kementerian
Dalam Negeri
i. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
j. Kementerian
Pariwisata
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No

Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian

4.

Peraturan
Presiden tentang
Penyusunan
Pokok Pikiran
Kebudayaan dan
Strategi Kebudayaan

Amanat Pasal 11 Ayat
(5), Pasal 12 Ayat (5),
dan Pasal 13 Ayat (7)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan

5.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan
tentang Pendirian
Museum dan
Pemberian Nomor
Pendaftaran
Nasional

Amanat Pasal 4 Ayat
(6), Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2015 tentang
Museum

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/
Institusi

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Unit Utama dan
Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Kebudayaan
d. Biro Hukum
dan Organisasi,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
e. Kementerian
Sekretariat
Negara
f. Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
g. Kementerian
Keuangan
h. Kementerian
Dalam Negeri
i. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
j. Kementerian
Pariwisata

2018

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
b. Direktorat
Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman
c. Biro Hukum
dan Organisasi,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
d. Museum Nasional
e. Kementerian
Dalam Negeri

2018

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

Target
Penyelesaian
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6.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Standardisasi
dan
Evaluasi Museum

Amanat Pasal 16 Ayat
(6), 17 Ayat (3), Pasal 19
Ayat (3), dan Pasal 28
Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2015
tentang Museum

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian
Dalam Negeri

2018

7.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Izin
Pemanfaatan
Objek Kebudayaan
oleh Industri Besar
dan Pihak Asing

Amanat Pasal 37 ayat
(4) dan Pasal 38 ayat (4)
Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
c. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
d. Unit Utama dan
Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
e. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
f. Kementerian Sekretariat Negara
g. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
h. Kementerian
Keuangan
i. Kementerian
Dalam Negeri
j. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
k. Kementerian Pariwisata

2018 - 2019
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8.

No

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pengelolaan Koleksi

Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan Regulasi

Amanat Pasal 16 Ayat
(6), 17 Ayat (3), Pasal 19
Ayat (3), dan Pasal 28
Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2015
tentang Museum

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

Unit Penanggungjawab

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian
Dalam Negeri

2018

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

9.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Pengelolaan Museum

Amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri

2019

10.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Sumber Daya Manusia Pengelolaan
Museum

Amanat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri

2019
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11.

Peraturan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
tentang
Pemberian
Kompensasi
oleh
Menteri terhadap
Setiap Orang atau
Masyarakat Hukum
Adat yang memiliki
Museum

Amanat Pasal 56 Ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2015 tentang Museum

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kemdikbud
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri
g. Kementerian
Keuangan

2019

12.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Penemuan dan Pedoman
Pencarian
ODCB di Luar Negeri

Amanat Pasal 5 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian
Cagar Budaya (dalam
proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian
Keuangan
g. Kementerian Dalam
Negeri
h. Kementerian Pariwisata

2019

13.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Tim Ahli Cagar Budaya

Amanat Pasal 17 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
(dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri
g. Kementerian Pariwisata
h. Kepolisian Negara
Republik Indonesia

2019
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No

Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

14.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Penetapan,
Pemeringkatan, Pencatatan, dan Pengalihan Kepemilikan
Cagar Budaya

Amanat Pasal 78 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
(dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian
Keuangan
g. Kementerian Dalam
Negeri
h. Kementerian Pariwisata

2019

15.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pelindungan Cagar
Budaya

Amanat Pasal 129 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
(dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri
g. Kementerian Pariwisata

2019
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16.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pengembangan
Cagar Budaya

Amanat Pasal 140 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
(dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri
g. Kementerian Pariwisata
h. Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2019

17.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pengelolaan Cagar
Budaya

Amanat Pasal 161 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
(dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian Dalam
Negeri
g. Kementerian Pariwisata
h. Kementerian
Agama
i. Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
j. Kementerian
BUMN

2019
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18.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Sosialisasi, Kompensasi, dan Pendukungan

Amanat Pasal 171 Ayat
(4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pelestarian Cagar Budaya (dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian
Keuangan
g. Kementerian Dalam
Negeri
h. Kementerian Pariwisata

2019

19.

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Register
Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Amanat Pasal 172 Ayat
(2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pelestarian Cagar Budaya (dalam proses harmonisasi)

Direktorat Jenderal
Kebudayaan

a. Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
c. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
d. Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
e. Museum Nasional
f. Kementerian
Keuangan
g. Kementerian Dalam
Negeri
h. Kementerian Pariwisata

2019

4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan adalah perangkat Ditjen Kebudayaan yang meliputi struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai
visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kemendikud 20152019.
Pada periode pembangunan 2015-2019, Direktorat Jenderal Kebudayaan, akan
melaksanakan dengan melakukan sejumlah perubahan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana
ditunjukan pada gambar berikut :

RENSTRA DITJEN KEBUDAYAAN 2015-2019

37

Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Untuk memperjelas bagan organisasi, program, dan kegiatan serta penanggungjawab
Eselon I dan Eselon II dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 3.4. Pembagian Program dan Kegiatan serta Penanggungjawab Eselon II
8

8.1

PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bidang Kebudayaan
Pengembangan Galeri Nasional
Pelestarian Nilai Budaya

DITJEN KEBUDAYAAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
Pengelolaan Permuseuman
8.2

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

8.3

Pembinaan Kesenian

8.4

Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi

8.5

Pengembangan Sejarah

8.6

Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya

Direktorat Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman
Direktorat Kesenian
Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi
Direktorat Sejarah
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
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TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN :
Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman,
warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar
budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan
wawasan kebangsaan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum
nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran
budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga
kebudayaan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman,
kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan
lainnya;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian,
tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi,
sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3.1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
menyelenggarakan fungsi :
a.
koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
kebudayaan;
b.
koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan,
dan anggaran di bidang kebudayaan;
c.
pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan;
d.
koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan;
e.
koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
f.
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan
hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.
pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.
pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.
koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang
kebudayaan;
j.
pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
k.
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
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1.3.2. DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan
permuseuman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman menyelenggarakan fungsi :
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya,
permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
b.
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya,
permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
c.
pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
d.
pengelolaan cagar budaya nasional;
e.
pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
f.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar
budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
g.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya,
permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
h.
pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian
cagar budaya dan permuseuman;
i.
pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya,
permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
j.
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya,
permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
k.
pelaksanaan administrasi Direktorat.
1.3.3. DIREKTORAT KESENIAN
Direktorat Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kesenian
menyelenggarakan fungsi :
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media,
dokumentasi, dan tenaga kesenian;
b.
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media,
dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesenian;
c.
pembinaan dan pelestarian kesenian;
d.
pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
e.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa,
seni media dan pembinaan tenaga kesenian;
f.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni
media, dan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
g.
pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian;
h.
pelaksanaan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan
tenaga kesenian;
i.
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan
pembinaan tenaga kesenian; dan
j.
pelaksanaan administrasi Direktorat.
1.3.4. DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mempunyai tugas
melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
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kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyelenggarakan fungsi :
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan
ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
a.
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan
dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan
tradisi;
b.
pembinaan dan pelestarian tradisi;
c.
pembinaan dan pengembangan tenaga kepercayaan dan tradisi;
d.
pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
e.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepercayaan, komunitas adat,
pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan
tradisi;
f.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepercayaan, komunitas adat,
pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan
tradisi;
g.
pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
h.
pelaksanaan dokumentasi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan
ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
i.
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan
ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi; dan
j.
pelaksanaan administrasi Direktorat.
1.3.5. DIREKTORAT SEJARAH
Direktorat Sejarah mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sejarah
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi
nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
b.
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah,
internalisasi nilai sejarah, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga kesejarahan;
c.
pembinaan dan pelestarian sejarah;
d.
peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
e.
pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang kesejarahan;
f.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah nasional, geografi
sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
g.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, dan
internalisasi nilai sejarah dan pembinaan tenaga kesejarahan;
h.
pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;
i.
pelaksanaan dokumentasi di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai
sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
j.
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi
nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan; dan
k.
pelaksanaan administrasi Direktorat.
1.3.6. DIREKTORAT WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan dan diplomasi budaya.Dalam
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melaksanakan tugas, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya benda dunia, warisan budaya
tak benda, diplomasi budaya dalam negeri, diplomasi budaya luar negeri, dan dokumentasi;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya benda dunia, warisan
budaya takbenda, diplomasi budaya dalam negeri, diplomasi budaya luar negeri, dan
dokumentasi;
c. pelaksanaan promosi dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara;
d. pelaksanaan diplomasi budaya dalam negeri dan diplomasi budaya luar negeri;
e. pengelolaan warisan budaya dunia;
f. penyusunan bahan pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal di bidang
kebudayaan;
g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang warisan budaya tak benda;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang warisan dan diplomasi budaya;
i. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang warisan dan
diplomasi budaya;
j. pelaksanaan dokumentasi di bidang warisan budaya benda dunia, warisan budaya tak
benda, diplomasi budaya dalam negeri, dan diplomasi budaya luar negeri;
k. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang warisan budaya benda dunia, warisan budaya
tak benda, diplomasi budaya dalam negeri, diplomasi budaya luar negeri; dan
l. pelaksanaan administrasi Direktorat
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. TARGET KINERJA
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Ditjenbud 2015 – 2019 menjadi keharusan
bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan
program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan
mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi
acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable).
Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara
jelas keterkaitan antara sasaran kementerian/lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/ performance based budgeting khususnya di Ditjenbud sejak diberlakukannya undang – undang tentang penganggaran dan keuangan.
Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati
baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian, program, dan kegiatan dalam periode
2015—2019. Oleh karena itu Kemendikbud didalam menyusun dan menetapkan target kinerja
mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:
1) Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai
dari setiap indicator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2) Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis
dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.
Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Eselon I diharapkan
menetapkan satu program dan dilengkapi dengan IKP, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang
dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program
prioritas nasional. Restrukturisasi program dan kegiatan disajikan pada gambar berikut :
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Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal
untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.
Mengacu kepada struktur program dan kegiatan serta perubahan struktur organisasi Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 8 Program.
Oleh karena itu penyusunan target kinerja sasaran stratesis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon I yang dikelola Kemendikbud. Uraian penjelasan dari
setiap target kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

86

32

NO
SASARAN KEGIATAN
1 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Esselon 1
yang dilakukan

93

91

101

Jumlah kerjasama kebudayaan antar
daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal
Kebudayaan
Jumlah kerjasama kebudayaan antar
bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal
Kebudayaan
Persentase satuan kerja lingkup Ditjen
kebudayaan meningkat kualitas layanan,
manajemen sumberdaya, dan tata kelolanya

2016
5.722

2017
8.106

2018
7.471

2019
7.572

94

95

300

94

BASELINE 2015 2016
1
1
1

93

103

75

2017
1

95

409

100

2018
1

2019
1

96

514

118

597.654 625.659 655.283 683.199 653.756

380.623

Jumlah orang yang mengakses sarana dan
prasarana Kebudayaan

2015
6.102

BASELINE
6.102

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Jumlah pelaku dan pengelola budaya
dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

1.1.1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA

4 MEWUJUDKAN MUTU TATA KELOLA
KEBUDAYAAN YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN

NO
SASARAN PROGRAM
1 MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU
DAN PENGELOLA BUDAYA DALAM
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2 MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS, MERATA DAN BERKEADILAN DI
BIDANG KEBUDAYAAN
3 MENINGKATKNYA PERAN KEBUDAYAAN DALAM HUBUNGAN ANTAR
DAERAH DAN ANTAR BANGSA

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program dan Target Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah SDM bidang cagar budaya dan
museum yang ditingkatkan kompetensinya
Jumlah cagar budaya yang didaftarkan
dalam sistem registrasi nasional
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
Jumlah museum yang dibangun
Jumlah museum yang direvitalisasi
Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan
Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya
Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan
Bidang Cagar Budaya dan Museum

5 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Jumlah Layanan Dalam Rangka PenPendukungan Manajemen dan Tata Kelola dukungan Manajemen dan Tata Kelola
Bidang Cagar Budaya dan Museum
Bidang Cagar Budaya dan Museum

4 Tersusunnya Dokumen dan NSPK Bidang
Cagar Budaya dan Museum

3 Sinergi antara pemerintah pusat, daerah,
masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan

NO
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya ketersediaan sumber daya
manusia kebudayaan yang berkualitas
dan tersertifikasi
2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan
prasarana Kebudaya

1.1.2. PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

2.513
11
16
10

2.522
9
30
13

1

1

22

3.030

10.615

22

2015
300

BASELINE
300

1

5

1.125
13
26
9

10.033

2016
300

1

22

1.027
11
15
22

12.000

2017
415

1

15

754
9
15
16

12.100

2018
350

1

15

700
6
15
16

12.100

2019
350
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80

Jumlah Siswa yang mengikuti Belajar Bersama
Maestro
Jumlah Kegiatan Kesenian yang disinergikan
antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
Jumlah Naskah Perumusan Kebijakan Bidang
Kesenian yang diterbitkan
Jumlah Naskah Pengembangan Kesenian

7 Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam
pelestarian kebudayaan
8 Tersusunnya NSPK Bidang Kesenian

10 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata
Kelola Bidang Kesenian

9 Tersusunnya Naskah Pengembangan
Kompetensi Tenaga Kesenian

Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan
Manajemen dan Tata Kelola Bidang Kesenian

26.400

Jumlah siswa yang mengikuti Gerakan Seniman
Masuk Sekolah

1

1

-

9

2
1

42

80

-

85

15

92

6 Meningkatnya pelatihan kesenian di
sekolah

5 Meningkatnya kegiatan kesenian di
masyarakat

500
17

9

9
138
21

45
9

2
15

1

-

-

18

149

-

92

200
7

13

6
13

BASELINE 2015 2016
241
241 305

Jumlah sekolah yang difasilitasi Sarana Kesenian
Jumlah sekolah yang difasilitasi Laboratorium
Seni
Jumlah Kegiatan Kesenian di masyarakat yang
difasilitasi

Jumlah Kesenian yang dilestarikan
Jumlah Taman Budaya/Pusat Kesenian Yang
direvitalisasi
Jumlah Taman Budaya/Pusat Kesenian yang
dikuatkan Programnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah sertifikat SDM kesenian yang diterbitkan

4 Meningkatnya ketersediaan sarana dan
prasarana Kesenian

NO
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya ketersediaan sumber
daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan bersertifikat
2 Pelestarian karya seni
3 Revitalisasi dan Penguatan Program
Taman Budaya/Pusat Kesenian

1.1.3. PEMBINAAN KESENIAN

70

220
5

8

8
8

2018
80

276

500
16

9

11
9

2019
80

1

1

-

18

225

1

1

1

23

300

1

4

3

30

300

26.400 26.400 26.400

70

220
5

4

5
4

2017
120
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NO
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya Kompetensi Sumber
daya Manusia Bidang Kesejarahan yang
Berkualitas

1.1.5. PENGEMBANGAN SEJARAH
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah SDM Bidang Kesejarahan yang
ditingkatkan Kompetensinya
Jumlah Pegiat Sejarah yang Menerima
Anugerah / Penghargaan
Jumlah Tenaga Kesejarahan yang Terstandarisasi

1

1

1

8

1

10

180
120
65

3400

2500
180
120
60

2018
750

2017
720

10
763

10
763

773

12

790

13

810

15

830

16

BASELINE 2015 2016 2017 2018 2019
1.700
1.700 1.748 1.787 1.825 1.864

1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BASELINE 2015 2016
Jumlah Tenaga Bidang Kepercayaan dan Tradisi
500
500 600
yang ditingkatkan kompetensinya
Jumlah SDM Kepercayaan dan Tradisi yang din2000
2000 2000
ternalisasi
Jumlah Komunitas Budaya yang Difasilitasi
216
173 175
Jumlah Desa Adat yang Direvitalisasi
15
118 118
Jumlah Publikasi Kepercayaan dan Tradisi yang
55
55
60
dicetak dalam rangka pengkayaan pengetahuan
kepercayaan dan Tradisi
Jumlah even Kepercayaan dan Tradisi yang mer16
5
6
upakan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, dan swasta

3 Menguatnya sinergi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, masyarakat,
dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan
4 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan
Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Manajemen dan Tata Kelola Bidang Kepercayaan
Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Tuhan YME dan Tradisi
dan Tradisi

2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan
prasarana Kebudayaan

NO
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya ketersediaan sumber daya
manusia kebudayaan yang ditingkatkan
kompetensinya

1.1.4. KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI

1

10

180
120
70

3450

2019
800
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55
15
2
1

55
9
1
1

SASARAN KEGIATAN

28
401

32

121

100

100

2015

1

3

20

60

42

34

32

58

100

Jumlah SDM warisan dan diplomasi budaya yang ditingkatkan kompetensinya

Jumlah warisan budaya yang ditetapkan dan dnominasikan

100

Jumlah penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni
Tradisi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah event pengelolaan warisan dan diplomasi budaya
yang diapresiasi masyarakat
3 Meningkatnya komunikasi dan Jumlah Partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional
kolaborasi budaya antar daer- Bidang Kebudayaan
ah dan antar bangsa

2 Meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan
warisan dan diplomasi budaya

1 Meningkatnya kompetensi
pelaku dan pengelola kebudayaan bidang pengelolaan
warisan dan diplomasi budaya

NO

BASELINE

40

33

Jumlah event sejarah yang diapresiasi
oleh masyarakat
Jumlah Komunitas Kesejarahan yang
menerima fasilitasi
Jumlah Data Sejarah yang Diinventarisir
dan Dikelola
Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan
Bidang Kesejarahan yang Disusun
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola
Bidang Kesejarahan

33

22

Jumlah Buku Sejarah yang disusun dan
ditulis

PENGELOLAAN WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA

2 Meningkatnya pengetahuan sejarah
yang mendukung penguatan pendidikan
karakter
3 Meningkatnya event sejarah yang diapresiasi oleh masyarakat
4 Meningkatnya Komunitas Kesejarahan
yang menerima fasilitasi
5 Meningkatnya Informasi dan Basis Data
Kesejarahan
6 Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan
Bidang Kesejarahan
7 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka
Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Kesejarahan

301

22

150

240

100

2016

1

3

25

70

43

35

320

23

204

240

100

2017

1

7

30

80

48

36

350

46

254

320

100

2018

1

8

35

90

50

37

360

47

304

320

100

2019
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4 Terselenggaranya Layanan Dalam
Rangka Pendukungan Manajemen
dan Tata Kelola Bidang Permuseuman

3 Meningkatnya Kajian Pengembangan Permuseuman

2 Meningkatnya fungsi museum
sebagai sarana edukasi dan rekreasi

NO
SASARAN KEGIATAN
1 Terlaksananya pengelolaan koleksi
museum

Museum nasional yang dibangun dan
ditata
(M2/non akumulatif)
Jumlah kajian pengembangan permuseuman
(tata pameran, pengunjung, dan koleksi)
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang
Permuseuman

Jumlah museum yang direvitalisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah koleksi museum yang dikelola
(termasuk Koleksi museum yang direinventarisasi dan diakuisisi)
Masyarakat yang mengapresiasi museum

1

25

56.189

1

178,296

BASELINE
61.290

Jumlah Dokumen dan NSPK Bidang Pengelolaan Warisan dan
Diplomasi Budaya
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen
dan Tata Kelola Bidang Warisan dan Diplomasi Budaya

1.1.6. PENGELOLAAN PERMUSEUMAN ( UPT MUSEUM)

4 Terselenggaranya Layanan
Dalam Rangka Pendukungan
Manajemen dan Tata Kelola di
bidang warisan dan diplomasi
budaya

2017
78.600

1

1

43

2018
79.150

1

-

2019
79.700

1

43

1

26

56.189

1

1

29

56.189

2

1

28

56.189

2

1

30

56.189

2

1

35

-

2

309,347 330,697 350,697 375,697 400,697

2016
78.050

1

1

2015
76.448

-

1
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NO
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya Pemanfaatan dan
Pembinaan Nilai Budaya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah event internalisasi nilai budaya

1.1.8. PELESTARIAN NILAI BUDAYA (UPT BPNB)

4
-

77
1

7
362

96
1

2015
19.481
(orang)

2015
5.734

BASELINE
3,038

BASELINE
368

NO
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1 Peningkatan ketersediaan sarana dan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
prasarana Kebudayaan
(termasuk didalamnya Cagar Budaya yang
dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
Pembebasan lahan dan Pensertifikatan
situs cagar budaya milik masyarakat
2 Sinergitas antara pemerintah pusat, Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
daerah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam pelestarian dan pemajuan
kebudayaan
3 Terselenggaranya Layanan Dalam
Jumlah naskah hasil kajian pelestarian
Rangka Pendukungan Manajemen
cagar budaya
dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukundan Purbakala
gan Manajemen dan Tata Kelola Bidang
Cagar Budaya dan Purbakala

1.1.7. PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA (UPT BPCB)

2016
19.481
(orang)

1

95

-

4

2016
5.738

2017
368

1

95

362

4

2017
5.738

2018
400

1

95

362

15

2018
5.738

2019
400

1

95

370

16

2019
5.738
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Jumlah Naskah hasil kajian pelestarian
nilai budaya
Jumlah Dokumen pelestarian nilai
budaya
Jumlah Karya budaya yang diinventarisasi
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola
Bidang Pelestarian Nilai Budaya

SASARAN KEGIATAN

5 Terselenggaranya Layanan Dalam
Rangka Pendukungan Manajemen
dan Tata Kelola Galeri Nasional

1 Terlaksananya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
2 Terlaksananya sarana dan prasarana
Galeri Nasional
3 Terlaksananya Pelestarian Karya Seni
Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
4 Terlaksananya kerjasama di Bidang
Karya Seni Rupa

NO

Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri
Nasional

Jumlah Kerjasama Antar Instansi

Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi
Galeri Nasional
Pengembangan dan Perluasan Kawasan
Galeri Nasional (M2)
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1.1.9. PENGEMBANGAN GALERI NASIONAL

3 Terselenggaranya Layanan Dalam
Rangka Pendukungan Manajemen
dan Tata Kelola Bidang Pelestarian
Nilai Budaya

2 Meningkatnya Pelindungan dan
Pengembangan Nilai Budaya

695

980

1.788

1.776

1

1

8

-

3.100

24

515

2015

515

BASELINE

1

363

168

1

116

140

1

10

1.388

-

630

2016

1

990

306

124

1

11

1.038

-

640

2017

1

742

237

151

1

1

12

1.073

-

650

2018

842

222

154

675

2019

1

13

1.210

3.100

1

1.100

222

154
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4.2. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayan. Pembagian kewenangan kebudayaan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan,
yaitu kewenangan tingkat pemerintah pusat/kementerian, pemerintah daerah/provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang
dikelola dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2. Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola
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Kerangka Pendanaan menguraikan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari luar
APBN (Non APBN) seperti: PPP (KPS), CSR, dst.Berikut merupakan tabel kerangka pendanaan
program-program strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015-2019 :
Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015-2019
NO

PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI 2015 - 2019 (Rp Juta)
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI 2015 - 2019
(Rp juta)

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

1.401.094

1.885.553

1.927.057

1.829.626

2.113.829

9.157.159

1

Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Teknis
Lainnya

133.445

174.253

260.383

299.391

281.764

1.149.236

2

Pelestarian Cagar budaya
dan Permuseuman

167.589

241.245

226.218

280.532

453.437

1.369.021

3

Pembinaan Kesenian

150.730

224.702

252.883

194.318

192.967

1.015.600

4

Pembinaan Kepercayaan
terhadap Tuhan YME dan
Tradisi

129.630

192.800

156.933

155.028

164.459

798.850

5

Pengembangan Sejarah

63.420

90.368

88.686

66.682

73.170

382.326

6

Pengelolaan Warisan dan
Diplomasi Budaya

176.580

135.400

120.831

90.069

90.139

613.019

7

Pengelolaan Permuseuman

177.610

324.629

350.834

220.221

169.845

1.243.139

8

Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala

287.010

365.077

328.711

376.678

418.458

1.775.934

9

Pelestarian Nilai Budaya

91.080

113.079

111.864

123.415

144.620

584.058

10

Pengembangan Galeri
Nasional

24.000

24.000

29.714

23.292

124.970

225.976
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2015-2019 disusun berdasarkan
RPJMN tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
- 2019. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan juga
berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan
serta unit kerja yang ada didalamnya, identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan yang
ada dalam unit kerja yang ada serta paradigma pengelolaan pembangunan Kebudayaan, sebagai
dasar pijak bagi perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini, maka setiap
unit kerja dalam organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan akan memiliki acuan dan pedoman
dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015 –
2019, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan efektifitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan
yang dituangkan dalam Renstra, maka perlu dilakukan koordinasi yang baik dan intensif secara
internal antar bagian, maupun antar unit kerja di tingkat Direktorat, serta secara eksternal dengan
kementerian dan/atau lembaga/instansi terkait.
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